ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΠΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν.4951/2022)
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ΕΓΓΡΑΦΟ
ΑΔΕΙΑ/ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ/ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
* Για Ενεργειακή Κοινότητα: Βεβαίωση νόμιμου εκπροσώπου περί μη συμμετοχής των μελών Ενεργειακής Κοινότητας σε
άλλη Εν.Κοιν. (βλ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΕΠΟ ή ΠΠΔ)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν.4951/2022 ΦΕΚ 129 Α (βλ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με πλήρη στοιχεία του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού και του καυσίμου
(εάν υφίσταται). Κατά Τεχνολογία: Τεχνικά εγχειρίδια και πιστοποιητικά ISO των κατασκευαστών των φωτοβολταϊκών
μονάδων και των αντιστροφέων (inverters) στα οποία να αναφέρεται και η ολική αρμονική παραμόρφωση του ρεύματος
εξόδου των αντιστροφέων τεχνικά φυλάδια κατασκευαστών κλπ.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ των προτεινόμενων εγκαταστάσεων, με ενδεικτική θέση, ιδίως, των μονάδων παραγωγής και των
υποσταθμών ζεύξης και ανύψωσης και των κτιρίων ελέγχου, στο οποίο περιλαμβάνεται το πολύγωνο του σταθμού, όπως
αυτό καταχωρείται στον γεωπληροφοριακό χάρτη του Φορέα Αδειοδότησης του άρθρου 20 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) και σε
κατάλληλο χαρτογραφικό υπόβαθρο, καθώς και πίνακα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ 87 & WGS 84)
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, στο οποίο παρουσιάζεται λεπτομερώς ο σημαντικός εξοπλισμός της
εγκατάστασης και ιδιαίτερα οι μονάδες παραγωγής όπου κάθε μονάδα θα χαρακτηρίζεται με διακριτή αρίθμηση, οι
μετασχηματιστές ανύψωσης τάσης, οι διατάξεις αντιστάθμισης και τα μέσα απόζευξης και προστασίας με πρωτότυπη
σφραγίδα και ψηφιακή υπογραφή μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ + ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ (βλ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)
Aποδεικτικό πληρωμής Διαχειριστικού Τέλους Υποβολής Αίτησης υπέρ του αρμόδιου Διαχειριστή, το οποίο ανέρχεται σε
διακόσια πενήντα (250) ευρώ πλέον ΦΠΑ - στην περίπτωση που ο Σταθμός αποτελεί αυτόνομο Αίτημα. Στην περίπτωση
που ο Σταθμός αποτελεί μέρος Κοινού Αιτήματος, αναφορά γίνεται στα δικαολογητικά Κοινού Αιτήματος
ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΠΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΗΣ
Αποδεικτικό καταβολής του Εφάπαξ Τέλους Έκδοσης Βεβαίωσης Παραγωγού του Άρθου 17 του ν.4685/2020
Τυχόν Έγγραφο που καταδεινύει προτεραιότητα στην έκδοση ΟΠΣ

